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Syfte & frågeställning: Huvudsyftet med denna studie är att utforska vilka insatser det 
finns för sexualbrottsdömda efter avslutad anstaltsvistelse inom kriminalvården. 
Ytterligare ett syfte är att få inblick i frivårdens arbete med före detta 
sexualbrottsdömda. Frågeställningarna är: Hur samarbetar kriminalvården och frivården 
i arbetet med utslussning för sexuellt dömda från anstalter? Hur arbetar frivården med 
eftervården för sexuellt dömda? Metod: Detta är en kvantitativ studie där enkäter har 
skickats ut till anstalter och frivårdsenheter, som arbetar med sexualbrottsdömda. 
Resultat: Samarbetet mellan frivård och anstalt fungerar bättre än med andra 
myndigheter och verksamheter. Vissa frivårdsenheter kan erbjuda Relations- och 
samlevnadsprogrammet, (ROS) som en eftervårdsinsats, övriga frivårdsenheter kan 
erbjuda andra insatser. Slutsats: En slutsats är att före detta sexualbrottsdömda inte blir 
lämnade vind för våg. Anstalter och frivårdenheter arbetar aktivt för denna målgrupp. 
Dock önskas fler utvärderingar av insatserna som tillämpas för målgruppen. 
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INTRODUKTION 
Det förekommer en het samhällsdebatt angående sexualbrottsdömda och återfall i nya 
sexualbrott. Debatten går: släpp inte ut dem, de går inte att bota dem, ingen vill ha dem 
till granne, lås in dem och släng bort nyckeln, ge dem inga nya chanser, så att kan begå 
nya brott, de ska hängas ut med namn och telefonnummer på Internet. Det råder 
stigmatisering av denna grupp både i samhället och på anstalterna. Månsson, Hedin, 
Kousmanen och Lindholm, (2002) påtalar att förnekandet kring brottet är 
sammankopplat till samhällets starka fördömande av sexualbrott.  

Enligt sjätte kapitlet brottsbalken omfattar sexualbrott flera brottstyper. Dessa delas in i 
fyra kategorier; våldtäkt, sexuellt utnyttjande, exhibitionism (blottning) samt annat 
sexuellt ofredande (Ekbom, Engström & Göransson, 2006). Under 1990-talet var det 
samhälleliga intresset för problematiken kring sexualbrott stort i Sverige, vilket bland 
annat ledde till att kriminalvården utökade och intensifierade behandlingen av sexuellt 
dömda. År 1995 kom Kriminalvårdsstyrelsen ut med ett handlingsprogram för 
behandling av sexualbrottsdömda i anstalt. Programverksamhetens huvudsakliga 
målsättningar är att minska risken för framtida brott, motverka skadliga effekter av 
fängelsevistelsen samt öka kunskapen och förståelsen kring sexualbrott (Långström & 
Sjöstedt, 2000).  Enligt Drapeau, Körner, Brunet och Granger (2004) samt Wakeling, 
Webster och Mann (2005) upplever majoritet av sexualförövarna att psykodynamisk 
behandlingen har hjälpt dem.  

Idag finns det specifika anstalter som tar emot manliga sexualförövare. På dessa 
anstalter arbetar personalen med behandlingsprogrammet Relations- och 
samlevnadsprogrammet, (ROS). Målet med behandlingsprogrammet är att förhindra att 
sexualbrottslingen återfaller i nya sexualbrott. För att förebygga att den dömde begår 
nya brott efter anstaltsvistelsen måste det finnas en väl fungerande eftervård, där det 
sker en samverkan mellan olika verksamheter och där de kan få stöd i inslussningen 
tillbaka till samhället. Intresset i denna studie rör hur manliga sexualbrottslingar 
förbereds inne på anstalten för ett liv utanför murarna samt hur frivården arbetar med 
eftervården för den sexuellt dömde.    

Ur ett behandlingspedagogiskt synsätt är anstalternas och frivårdens arbete med 
sexualbrottsdömda ett väldigt intressant och relevant ämne. Hur ska 
behandlingspedagoger arbeta med och bemöta sexualbrottsdömda efter avslutad 
behandlingstid, så att de inte faller tillbaka i nya brott. Som yrkesverksamma kommer vi 
att möta denna grupp människor inom många olika yrkessammanhang till exempel inom 
frivården och inom olika öppenvårdsverksamheter, då de har/ska genomgå en 
behandling. Personer som ska arbeta med sexualbrottsdömda måste vara intresserade av 
att vilja möta och arbeta med dem på ett pedagogiskt sätt. De som skall arbeta med dem 
måste kämpa både med sina egna och samhällets fördomar. Samhället har en 
fördömande syn på sexualbrottslingar och därför är det viktigt för oss som kommer att 
arbeta med dessa människor att verkligen se människan bakom brottet. Vi fördömer 
deras handling, vi får inte fördöma människan bakom brottet. Vi måste tro på att 
människan kan förändras. Det är av stor vikt att det finns en fungerande samverkan 
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mellan verksamheterna, detta för att förebygga att sexualbrottslingen begår nya 
sexualbrott. 

Bakgrund 

Anstalt 

Kriminalvårdens uppgift är att förebygga återfall i nya brott. Kriminalvården ska 
erbjuda den intagna utbildning, social färdighetsträning samt behandlings- och 
påverkansprogram (Brottsförebyggande rådet, 2000). En individuell verkställighetsplan 
ska alltid göras för den intagne. Verkställighetsplanens syfte är att kartlägga risker, 
behov och andra faktorer som kan bidra med att minska risken för återfall. 
Verkställighetsplanen ska även innehålla och tillgodose den intagnes individuella behov 
(Kriminalvårdskommittén, 2005).  

Det finns fyra utslussningsåtgärder som kan kombineras för att underlätta 
utslussningssituationen: behandlingshem eller familjehem, frigång till daglig 
sysselsättning/ behandling utanför anstalt, placering i halvvägshus och utökad frigång 
till hemmet enligt Ekbom m.fl. (2006) Kriminalvården, (årtal saknas).  
 
Brottförebyggande rådet (2000) har kommit fram till att det finns brister i 
verkställighetsplaneringen, hälften av de intagna som var med i undersökningen hade 
ingen verkställighetsplan, och inte en enda hade använt mallen för 
behandlingsplanering.  Många intagna friges till en oordnad social tillvaro, till exempel 
osäkra bostadsförhållanden och arbetslöshet. Det är viktigt att det dokumenteras för att 
förenkla arbetet med den intagne både på anstalt och i frivården. Enligt Kriminalvården 
(årtal saknas) är frigivningsdagen och de första dagarna mest kritiska för återfall i nya 
brott, därför är det viktigt med en noggrann planering med beredskap för att möta 
risksituationer. För att frigivningen skall gå bra är det viktigt att den dömde har 
bearbetat bakomliggande social problematik, kriminella attityder och att den dömdes 
behov och förutsättningar har kommit i första hand.   

Brottsförebyggande rådet (2000) och Ekbom m.fl. (2006) lägger vikt vid att hjälpen ska 
ges utifrån de intagnas problematik samt att de intagna får träna sig inför det liv som de 
ska friges till. Förberedelserna inför frigivningen ska börja redan i ett tidigt stadie av 
straffet. Detta för att det ska bli så lätt som möjligt för den intagne att återgå till ett liv 
utanför murarna. Förberedelserna ska ske i samverkan mellan den intagne, anhöriga, 
kontaktperson samt myndigheter, så som frivården och socialtjänsten. Samarbetet 
mellan anstalt och frivården är mycket viktigt för att få till stånd den bästa övergången 
mellan anstalt och frihet. Frisk (2007) menar att eget engagemang, långsiktig planering 
och ett bra nätverk utanför anstalten är grunden för en bra utslussning.  

Frivården 

Frivårdens uppgift är att vara kriminalvård i frihet. De uppgifter som ingår i frivården är 
personutredningar, verkställning av skyddstillsyn och övervakning av villkorligt 
frigivna. (Brottsförebyggande rådet, 2001; Kriminalvården, årtal saknas). Frivårdens 
mål är att genom tillsyn och förmedling av stöd och hjälp verka för att den dömde inte 
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återfaller i brott och för att hans anpassning i samhället. Samt utveckla positiva attityder 
till sig själv och samhället. Klienten ska få förståelse över sitt brott samt för de som har 
blivit drabbade av brottet (Ekbom m.fl., 2006; Thylefors & Persson, 2002). Thylefors 
och Persson (2002) menar att de metoder som används för att uppnå frivårdens mål är 
att använda sig av kontroll, motivations- och påverkansarbete samt förmedling av stöd 
och hjälp.  

Brottsförebyggande rådet (2001) menar att det ska ske ett samarbete mellan frivården 
och anstalterna för att förbereda frigivningen för de intagna som kan bli aktuella för 
övervakning. Efter avtjänat straff är det frivårdens uppgift att ha tillsyn över klienten, 
som är skyldig att hålla regelbunden kontakt med övervakaren. Klienten är till exempel 
skyldig att hålla övervakaren underrättad om bostad, sysselsättning och försörjning. Vid 
misskötsel kan beslut om olika sanktioner bli aktuella.  

Under 2007 pågick ett projekt runt om i Sveriges häkten, anstalter och frivårdsenheter. 
Syftet med projektet var att arbeta fram en metod som gör att samarbetet om klienten 
ökar mellan de olika verksamheterna. Det är frivården som ska samordna 
verkställighetsplanen från rättegång till dess att påföljden är klar, på grund av att alla 
ska följa en och samma plan. Det blir lättare att se och följa förändringsprocessen med 
klienten när kriminalvården har ett enhetligt förhållningssätt. Projektet har utarbetat en 
checklista som tydligt beskriver det gemensamma arbetet och när kontakt för 
överlämning, informationsbyte och planering ska ske mellan häkte, anstalt och frivård 
(Ingemansson, 2007). Enligt Nyman (2008) har projektet blivit lyckat och från och med 
januari 2008 arbetar man ut efter projektets utformning. Innan projektet startade gjordes 
tre separata utredningar för varje klient på häkte, anstalt och frivård. Nu görs det en 
utredning som följer med klienten.  

Behandlingsmetoder för sexualbrottsdömda 

Det finns olika terapiformer som används för sexualbrottslingar i Sverige. 
Behandlingsformerna ser olika ut beroende på vilket sexualbrott man har begått. De 
behandlingsformer som används är: individuell terapi, gruppterapi, psykodynamiskt 
inriktad terapi, kognitiv beteendeterapi och stödsamtal (Brottförebyggande rådet, 2008). 
I första hand ska psykoterapi så som psykoanalytiskt orienterade behandlingsmetoder, 
beteendeterapi och kognitiv terapi bedrivas inom svensk kriminalvård. Därutöver kan 
farmakologisk behandling komma i fråga (Långström & Sjöstedt, 2000). Under 2000-
talet kom ROS-programmet till svensk kriminalvård som används i behandling av 
sexualbrott (Brottförebyggande rådet, 2008). 

Psykodynamisk terapi 

Arbetssätten i psykodynamisk terapi utgår från är att klienten berättar om sina 
erfarenheter, känslor och relationer. Terapeutens uppgift är att inta ett lyssnande och 
förstående förhållningssätt samt att ta emot klientens känslor (Månsson m.fl., 2002). 
Syftet med terapin är att öka klientens förståelse för olika förmodade samband mellan 
den dömdes utvecklingshistoria och det sexuella utagerandet (Långström och Sjöstedt, 
2000). Målsättningen är att stärka klientens självkontroll och självkännedom, bidra till 
en personlig utveckling samt att förändra de sexuella avvikelserna (Armelius, 1997).  
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Armelius (1997) påstår att det är vanligt bland sexualbrottsdömda att förneka brottet. 
Månsson m.fl. (2002) påtalar att tystnaden och förnekandet kring brottet är 
sammankopplat till samhällets starka fördömande av sexualbrott, detta förnekande kan 
även kvarvara i terapirummet. Armelius (1997) och Drapeau, Körner, Brunet och 
Granger (2004) hävdar att det i nästan alla psykoterapeutiska behandlingsmodeller krävs 
att bryta förövarens förnekande för att möjliggöra en psykologisk förändring i 
beteendet. Drapeau m.fl. (2004) anser att viljan till förändring är den viktigaste delen för 
att uppnå bra resultat av behandlingen.  

År 1996 fick Bengt-Åke Armelius, Sveriges främsta expert på psykoterapiforskning och 
Tomas Eriksson, läkare vid olika kriminalvårdsinstitutioner i uppdrag av Socialstyrelsen 
att granska de behandlingsmetoder som används för sexualbrottsdömda. Detta för att få 
en bild av metodernas effektivitet gällande förhindrandet av återfall i brott (Eriksson, 
1997; Armelius, 1997; Kwarnmark & Andersson, 1999). Enligt Armelius (1997) har 
psykoterapeutisk behandling en positiv effekt på sexualbrottsdömda. Detta får Armelius 
medhåll från Månsson m.fl. (2002) som menar att få av dem som genomgått behandling 
återfaller i nya sexualbrott. Armelius (1997) förespråkar dock mer begränsade mål, som 
att bryta förnekandet och därmed skapa en bättre förutsättning för behandling. Eriksson 
(1997) avvisar dock detta då han menar att det saknas vetenskapliga belägg för att 
psykoterapin skulle bidra till att minska återfallsrisken för sexualförövarna. Ur ett 
medicinskt perspektiv ifrågasätts psykoterapins behandlingsmetoder och istället 
förordas behandlingsåtgärder inriktade mot sexualdriften och de kroppsliga uttrycken. 
Åtgärderna bör istället vara farmakologiska, genom så kallad kemisk kastrering 
(Månsson m.fl., 2002). 

Farmakologisk behandling 

I Sverige behandlas endast några enstaka klienter med farmakologisk behandling. 
Farmakologisk behandling innebär att förövaren behandlas med testosteronhämmande 
och serotoninåterupptagshämmande i syfte att minska den sexuella lusten. Genom 
behandlingen avtar humörsvängningar och rastlöshet samtidigt som den sexuella driften 
minskar vilket påverkar risken för återfall (Långström & Sjöstedt, 2000). Att ge 
sexualförövarna antidepressiv psykofarmaka bidrar till att ångesten och depressionen 
minskar. Detta leder till ökat engagemang att delta i den psykoterapeutiska processen 
(Armelius, 1997; Kwarnmark & Andersson, 1999). Resultatet av att ge medicin 
kombinerat med psykoterapeutisk behandling har påvisat en förbättrad symtombild och 
psykologisk funktion (Armelius, 1997). Grossman, Martis och Fichtner (1999) 
redovisar att behandling med testosteronhämmande läkemedlet ger en minskad 
återfallsfrekvens. Endast en procent av de som behandlats med testosteronhämmande 
läkemedlet fick återfall till skillnad från 68 procent av dem som inte behandlats med 
testosteronhämmande läkemedlet. Vidare hävdar Grossman m.fl. (1999) samt Eriksson 
(1997) att patienten ofta upplever en stor lättnad av behandlingen på grund av den 
nedsatta sexualdriften. Kwarnmark och Andersson (1999) finner att det är viktigt att 
läkare, psykologer och psykoterapeuter arbetar tillsammans för att få till den bästa och 
effektiva behandlingen istället för att motarbeta varandra.  
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ROS- relations- och samlevnadsprogrammet 

Sedan år 2002 har Kriminalvården använt Relations- och samlevnadsprogrammet, 
(ROS) som är ett specifikt program för manliga sexualbrottsdömda, som är dömda för 
alla typer av sexualbrott. Programmet kommer ursprungligen från Kanada där 
ursprungsbenämningen är Sex Offender Treatment Programme, moderate intensity. 
Mångårig forskning visar att risken att återfalla i nya sexualbrott efter genomgånget 
program har sjunkit. Programmet har översatts och modifierats i Sverige. Modifieringen 
har utförts både i metod och struktur, i metoddelen har ändringar gjorts från rent 
kognitiv-beteendeterapeutisk metod till en något mer kognitiv-psykodynamisk metod. 
Programmets grundstruktur är dock densamma (Kriminalvården, 2009). 

Enligt Kriminalvården (2009) är programmet grundat på fem komponenter som 
forskning visat är riskfaktorer för sexuellt våld. Kognitiva förvrängningar, som går ut 
på att klienten ska förändra sitt tänkesätt. Relationer, intimitet och social förmåga, detta 
moment går ut på att kunna leva i relationer som bygger på jämlikhet, utan övergrepp. 
Empati och offermedvetenhet, bygger på att klienten ska förstå offret och kunna sätta sig 
in i offrets situation och att skapa empati. Att hantera känslor, detta moment bygger på 
att klienten ska få en medvetenhet över vilka känslor som låg bakom övergreppet och 
lära sig uttrycka sina känslor istället för att visa dem i övergrepp och våld. Det sista 
momentet är avvikande sexuella fantasier och upphetsning som går ut på att få en 
medvetenhet vad ett sexuellt avvikande beteende är för någonting (Kriminalvården, 
2009). 

Alla komponenterna innehåller olika teman som man arbetar med såväl kognitivt, 
psykodynamiskt som pedagogiskt. ROS kompletteras med att den intagne får göra sin 
egen riskanalys av brott, självbiografi och övergreppsanalys vilket utgör grunden för 
den enskildes frigivningsplan (Kriminalvården, 2009). 

Enligt Kriminalvården (2009) finns det möjligheter att gå behandlingsprogrammet ROS 
inom frivården, dels för personer som döms till frivårdspåföljd och dels som 
uppföljning efter avtjänat fängelsestraff. I första hand ska behandlingen bedrivas i 
grupp, om det inte går kan de ske individuellt. Döms man till frivårdspåföljd sker 
behandlingen ROS under ett halvt år till ett år, en till två gånger i veckan, en och en halv 
till tre timmar. Detta beroende på om behandlingen sker i grupp eller individuellt. Går 
personen ROS som en uppföljning efter avtjänat straff, inriktas behandlingen mer på 
förstärkning av de insikter som klienten fått.  

Resultat av behandlingsmetoder 
Under 2000-talet har Sverige utvecklat behandlingen av sexualbrottsdömda, det saknas 
dock uppföljningar och utvärderingar av de metoder som används (Brottsförebyggande 
rådet, 2008).  

Enligt Drapeau m.fl. (2004) samt Wakeling, Webster och Mann (2005) upplever 
majoritet av sexualförövarna att psykodynamisk terapi har hjälpt dem. Positiva 
upplevelser var att de upplevde behandlingen som sin första chans att fritt tala utan att 
bli avvisade, de fick kontroll över sin ilska genom att inte handla impulsivt, lära sig att 
inte agera utifrån sina fantasier samt att bli sedda för dem de är (Drapeau, m.fl., 2004, 
Månsson m.fl., 2002). Deltagarna fick information om sexuellt utnyttjande, vilket 
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hjälpte dem att bättre förstå sina problem samtidigt som det var befriande att inse att de 
inte är ensamma med sitt problem. Genom en ökad förståelse för det brott de begått 
upplevde deltagarna att de samtidigt uppnått en ökad förståelse om sig själva.  

Genom att förstå reaktions- och handlingsmönster hos sig själv och offret öppnas nya 
synvinklar och de börjar förstå vilken smärta de åstadkommit sina offer. Detta kräver 
försiktighet hos terapeuten och personalen bör vara extra vaksamma då individerna kan 
bli deprimerade och självmordsbenägna. Denna del är väldigt viktig för att förhindra 
återfall i sexualbrott (Månsson m.fl., 2002). Resultatet av behandlingen har påvisat 
bättre självförtroende, en tydligare självbild hos de intagna samt skapandet av en positiv 
manlig förebild (Drapeau, m.fl., 2004, Wakeling m.fl. 2005, Månsson m.fl., 2002). 
Samtidigt ansåg ett fåtal av deltagarna att de negativa aspekterna med behandlingen var 
att de upplevde den som känslomässigt jobbig samt att några enstaka upplevde 
behandlingen som en negativ grupprocess. Kritik riktades även mot att deltagarna inte 
ansågs få den hjälp av personalen som de önskade utanför behandlingen (Wakeling 
m.fl., 2005).  

Månsson m.fl. (2002) upplyser om svårigheter med de olika långa straffen, när straffet 
är för kort hinner inte de sexualbrottsdömda slutföra någon behandling. Kwarnmark och 
Andersson (1999) ser även problem med att genomföra psykoterapeutisk behandling 
under kriminalvårdens regi då kriminalvårdens regler är överordnad den terapeutiska 
behandlingen. Detta kan bidra till att den intagne tvingas avbryta behandlingen på grund 
av byte av anstalt.  

Återfallsstatistiken för sexualbrottsdömda 

Enligt Riksrevisionen (2004) finns få utvärderingar av kriminalvårdens 
behandlingsprogram och vilka effekter behandlingen har gällande återfall i brottslighet. 
Hittills har endast svaga samband kunnat påvisas mellan kriminalvårdens insatser och 
klienternas återfall i brott (Riksrevisionen, 2004). Enligt kriminalvårdens 
handlingsprogram är målet med behandling av sexualförövare att minska risken för 
framtida brott (Långstöm & Sjöstedt, 2000). Enligt Långstöm och Sjöstedt (2000) visar 
en återfallsfrekvens bland sexualbrottslingar i Sverige på fyra procent efter en 
genomsnittlig uppföljningstid på 44,1 månader. Detta att jämföra med 
Kriminalvårdsstyrelsen statistik som redovisar en återfallsfrekvens på 40 procent av alla 
kriminalvårdens klienter inom tre år efter avtjänat straff (Riksrevisionen, 2004). 

Uppföljningsstudier från Kanada, USA och Storbritannien visade ett genomsnittsvärde 
för återfall på 13,4 procent (Långström & Sjöstedt, 2000). De påpekar dock problem 
med att jämföra dessa siffror med de svenska, då det var skillnader gällande studiernas 
uppföljningstider. Hänsyn bör även tas till att svenska sexualförövare i större 
utsträckning genomgår påverkansprogram och/eller psykoterapeutisk behandling under 
straffverkställigheten (Långström & Sjöstedt, 2000).  

Generellt om eftervård 

Rydén-Lodi (2005) har gjort 100 djupintervjuer med män med kriminellivsstil som hade 
minst tre fängelsedomar bakom sig. När intervjuerna gjordes hade samtliga mindre än 

6 



 

nio månader kvar inför frigivningen. Uppföljning på djupintervjuerna skedde tre år efter 
avtjänat straff.  Det hon ville veta var om det fanns vissa faktorer som gjorde att man 
slutade begå kriminella handlingar. Det som kom fram i studien var att det inte skulle 
finnas något okontrollerat missbruk, ett socialt nätverk skulle finnas, bostad, att de 
kriminella värderingarna hade ändrats, och att det skulle finnas en fungerande fritid utan 
kriminella sysselsättningar. Blomqvist (1999) har även han kommit fram i sin studie att 
de faktorerna som är avgörande för en långsiktig nykterhet är den sociala miljön; stöd 
från andra, inre förändringar, yttre förändringar samt nya vanor. Det är de här faktorerna 
som har en avgörande betydelse om personen inte ska återgå till ett aktivt missbrukarliv.     

För att den sexualbrottsdömde skall få den bästa behandlingen behövs det förändring i 
dagens eftervård, som idag inte är anpassad för den behandlingen som en 
sexualbrottsdömd behöver. Eriksson (1997) anser att ett av de stora problemen med 
behandlingen av sexualbrottsdömda är att det närmast helt saknas eftervård. Månsson 
m.fl. (2002) kan se ett behov av stöd under en lång tid efter avtjänat straff. Armelius 
(1997) upplyser att behandlingsarbete med sexualbrottslingar ofta bedrivs under svåra 
förhållanden. Behandlingsgrupperna består ofta av för många deltagare. För att uppnå 
bäst resultat är det optimalt med små grupper.  

Syfte och problemformulering 
Huvudsyftet med denna studie är att utforska vilka insatser det finns för 
sexualbrottsdömda efter avslutad anstaltsvistelse inom kriminalvården. Ytterligare ett 
syfte är att få inblick i frivårdens arbete med före detta sexualbrottsdömda.   

De övergripande frågeställningarna i studien är:   

• Hur samarbetar kriminalvården och frivården i arbetet med utslussning för 
sexuellt dömda från anstalter?  

• Hur arbetar frivården med eftervården för sexuellt dömda? 

METOD 
I denna del redogörs för vårt tillvägagångssätt och genomförande. Vi redogör också för 
urval, testinstrument samt hur data har bearbetats.  

Kvantitativ forskningsmetod 

Valet av kvantitativ metod som metodologisk utgångspunkt har sitt ursprung i att få en 
generell kunskap gällande hur eftervården för sexualbrottsdömda ser ut. Syftet i studien 
lämpar sig inte för en kvalitativ studie, då intresset i denna studie inte rör personers 
uppfattningar och upplevelser. Anonymiteten är viktig för oss och då är en 
enkätundersökning lämpligare att genomföra än intervjuer. Vår förhoppning är att 
respondenterna svarar mer ärligt på frågorna och att de inte blir styrda, som de hade 
kunnat bli om intervjuer hade gjorts.  
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Planering och genomförande 

Urval 

På grund av studiens inriktning på sexualbrottsdömda är det relevant att utesluta alla 
kriminalvårdsanstalter som inte är specialiserade på sexualbrottsdömda. I Sverige finns 
det 55 anstalter, varav sju är specialiserade på manliga sexualbrottsdömda. Dessa sju 
anstalter har givit oss e-postadresser till en person från varje anstalt som är 
programmansvarig inom ROS som ska svara på enkäten. Vidare har kontakt tagits per 
mail till landets 33 frivårdskontor, där en specifik e-post adress från varje frivårdsenhet 
efterfrågades och om ett intresse fanns att delta i studien. Tanken med att skicka ut mail 
till alla frivårdsenheter var att efter avtjänat straff kommer den före detta 
sexualbrottsdömde oftast tillbaka till sin hemkommun. Utav de 33 frivårdsenheter som 
vi skickade ut till återkom svar från 15 personer att de var villiga att medverka i 
enkätundersökningen. 

En totalundersökning avsåg att göras, det vill säga att man undersöker hela 
populationen. De som utgör populationen är de sju anstalterna och samtliga 
frivårdskontor. Bryman (2002); Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2003) menar att det 
inte ofta förkommer att man gör totalundersökningar, på grund av praktiska och 
ekonomiska skäl. Med en totalundersökning menas att man undersöker alla till exempel 
individer, hushåll och kommuner, det vill säga en hel population som är relevant för sin 
studie. Varför en totalundersökning avsåg att göras var för att populationen inte var 
särskilt stor, det var rimligt för oss att kunna skicka ut till samtliga frivårdsenheter och 
anstalter som är specialiserade på sexualbrottsdömda, på grund av att det finns så få.     

Instrument 

Datainsamlingen utfördes med hjälp av Query & Report, som är ett instrument för 
kvantitativa insamlingsmetoder vid användning av enkäter. Enkäten konstrueras i 
programmet och distribueras antingen som kopplade enkäter till respondenternas e-
postadresser eller som publika enkäter via en webbsida. I båda fallen är respondenternas 
svar anonyma, även för forskaren. Då man använder kopplade enkäter kan man dock se 
vilka som besvarat enkäten och genom programmet påminna de respondenter som ännu 
inte svarat. Detta är en bra metod för att få ett så litet bortfall som möjligt. 

För att kunna nå ut till populationen som har en spridning över hela landet, utformades 
två enkäter: en till anstalt (bilaga 3) och en till frivården (bilaga 4). Vissa frågor i 
enkäten för frivården var inte relevanta för anstalten att besvara och därför gjordes två 
enkäter. Enkäterna inleddes med utbildning och arbetstitel, därefter blev frågorna mer 
inriktade på sexualbrottsdömda. De flesta frågor var med fasta svarsalternativ. För att 
respondenterna skulle orka ta sig igenom enkäten undveks alltför många öppna frågor. 
De öppna frågorna som ändå fanns ansågs vara nödvändiga, då det inte gick att ha 
slutna frågor där. Det är lättare att besvara slutna frågor och bearbeta datan. En annan 
viktig sak att tänka på när man utformar en enkät är att den inte är för lång och har 
relevanta frågor.  Hänsyn har tagits till hur frågorna är formulerade så att frågorna inte 
kan uppfattas som kränkande eller stötande. För att inte få ett stort bortfall informerade 
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vi tydligt om vårt syfte med själva studien i informationsbrevet (bilaga 1) och 
missivbrev (bilaga 2) som skickades ut samtidigt med enkäten.  

Det är viktigt att tänka på begreppen reliabilitet, validitet och generaliserbarhet när man 
gör en kvantitativ studie. Reliabilitet är tillförlitlighet, det vill säga att undersökningen 
görs på ett trovärdigt och pålitligt sätt. Resultaten i studien kommer ifrån svaren på 
enkäterna. Reliabiliteten påverkas av hur kriminalvården och frivården svarar på 
frågorna. Eftersom respondenterna fyllde i enkätstudien utan ledning fanns det en risk 
att respondenterna missförstog frågorna. Det fanns även en risk att det blev bortfall av 
frågor, då respondenterna inte svarade på alla frågor. Validitet innebär att man mäter det 
man avser att mäta. Reliabiliteten och validiteten är beroende av hur enkäten var 
utformad, samt hur uppriktiga svaren var. Om urvalet var representativt för resten av 
populationen skulle man kunna generalisera resultatet (Bryman, 2002).   

Tillvägagångssätt 
Under hela processen har hänsyn tagits till de forskningsetiska kraven: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
(Jenner, 2008). Ett första informationsbrev och missivbrev skickades ut till frivården, 
med information om studien och förfrågan om de ville vara med att delta. Där upplystes 
deltagarna om syftet och vad studien skulle användas till. Informationsbrev och 
missivbrev följde även med när enkäten skickades ut. Till anstalt skickades 
informationsbrev och missivbrev ut samtidigt som enkäten. Syftet liksom användningen 
av studien klargjordes tydligt i breven. Respondenterna blev även informerade om att 
deras deltagande var frivilligt. Respondenterna informerades om deras anonymitet och 
att data som kommer in är anonym, det vill säga att vi inte såg vem som hade svarat 
vad. Respondenterna blev även informerade om att det bara var vi som har tillgång till 
materialet. Datainsamlingen som har kommit in kommer att förstöras när vi har 
sammanställt resultatet. 

För att få ett så litet bortfall som möjligt söktes specifika personers e-postadresser, på 
anstalt och inom frivården. Telefonkontakt togs med kriminalvårdens huvudkontor i 
Norrköping där de hänvisade oss till att ringa till samtliga sex regionkontor: region väst, 
region nord, region öst, region syd, region Stockholm och region mitt. Samtliga sex 
regionkontor hänvisade oss vidare: ring anstalterna och använd e-postadresserna till 
frivårdsenheterna som finns på kriminalvården hemsida. Kontakten till anstalterna togs 
per telefon där centralvakten gav oss mail adresser till programansvariga för ROS. 
Vidare skickades mail ut till samtliga frivårdsenheter, där det kort berättades om C-
uppsatsen och att syftet var att få tag på en respondent från varje frivårdsenhet som var 
villig att besvara enkäten. Informationsbrev och missivbrev bifogades, så att 
respondenterna skulle känna sig trygga med att delta. Ett nytt utskick gjordes där vi 
gjorde om respondentenkäterna till publikaenkäter, på grund av kriminalvårdens 
säkerhetssystem.      

Analysmetod 

Instrumentet som användes för att samla datan var Query & Report, datan som kom in 
analyserades sedan i Statistical package for the social sciences (SPSS). I Query & 
Report kan en automatisk analys av enskilda frågor med fasta svarsalternativ göras. 
Dataanalysen kan kompletteras och utvidgas i SPSS. SPSS är ett databaserat 
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statistikprogram för sambandsanalyser. Varför analysen gjordes i SPSS och inte i Query 
& Report var på grund av att vi blev tvungna att göra om enkäterna från respondent 
enkät till publikenkät, då svaren inkom på tre olika ställen var det lättast att göra 
analysen i SPSS. Variablerna exporterades från Query & Report till SPSS och 
analyserades. I Excel skapades prickdiagram och stapeldiagram med tillhörande 
textförklaringar. Genom att utgå från syfte och frågeställningar analyserades vilka 
frågor som var intressanta att redovisa i diagram. Resultatet valdes att endast redovisas i 
frekvens och inte procent på grund av att den låga svarsfrekvensen vilket hade gett 
läsaren en snedvriden bild av resultatet. De öppna frågorna analyserades genom 
kategorier av respondenternas svar, de respondenter som svarade samma eller liknande 
slogs ihop till ett svar. De svar som skildes åt redovisades inte i kategorier, på grund 
utav att vi ville redovisa alla respondenternas svar, för att se skillnader och likheter. 

RESULTAT 
Undersökningsgruppen kom att omfatta nio personer (n=9) från frivården av de 15 som 
angett att de var villiga att besvara enkäten. Ifrån anstalt är undersökningsgruppen två 
(n=2) personer av sju. I den följande resultatredovisningen har vi valt att jämföra vissa 
svar med varandra där likheter och skillnader lyfts fram. Vissa svar valde vi att redovisa 
var för sig i diagram för att på ett tydligt och enkelt sätt visa resultaten. I resultatet 
kommer bara diagram från frivården att redovisas, då det endast var två respondenter 
ifrån anstalt. Fråga nummer 10 från anstaltsenkäten och fråga nummer14 från frivårds 
enkäten redovisas inte i resultatet, på grund av då svaren ej är relevanta för studiens 
frågeställningar.  

Undersökningsgruppen 
Sju respondenter från frivården angav att deras arbetstitel var frivårdsinspektör och två 
respondenter angav kriminalvårdsinspektör. En respondent från anstalt angav 
kriminalvårdsinspektör som arbetstitel, en respondent angav programvårdare och 
psykolog. Sex respondenter från frivården angav att de hade socionomutbildning, två 
respondenter angav beteendevetare. En respondent svarade inte på frågan. En 
respondent från anstalt angav psykologutbildning, en respondent angav mentalskötare.   

Planering inför frigivning 
Lika många av respondenterna från frivården träffar den intagne före frigivning som de 
som inte träffar den intagne innan frigivningen (n=9, bortfall 1). Frivårdsrespondenterna 
angav att det är olika faktorer som påverkar när kontakten tas. Det kan beror på hur lång 
strafftid den intagne har, i samband med att fatta beslut om han ska ställas under 
övervakning vid villkorlig frigivning. Kontakt ska tas så tidigt som möjligt med den 
intagne. Det varierar hur många gånger frivården träffar den intagne innan frigivningen, 
allt ifrån en gång till sju gånger. Åtta frivårdsrespondenter angav att de träffade den 
intagne genom besök och per telefon. En respondent svarade: Via kontaktman i anstalt, 
beroende på var klienten avtjänat sitt straff görs ibland besök på anstalt alternativt att 
klienten besöker frivården i samband med permission. 
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Tabell 1 Om kontakt har tagits med andra myndigheter och verksamheter för planering av den intagnes 
eftervård (n=9) (n=2) 

 Frivård Anstalt 

Ja 6 1 

Nej 3 1 

 

Sex frivårdsrespondenter och en anstaltrespondent angav att de haft kontakt med andra 
myndigheter och verksamheter för att planera den intagnes eftervård.  
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Frivårdens kontakter med andra myndigheter och verksamheter

Figur 1. Diagram som visar vilka myndigheter och verksamheter frivården har kontakt med för att 
planera den intagnes eftervård. Fler alternativ kunde väljas (n=7). 

 
Nästan alla frivårdsrespondenter (figur 1 ovan) har kontakt med den intagne och 
socialtjänsten. Samtliga har kontakt med anstalt för att planera den intagnes eftervård. 
Ungefär hälften har kontakt med försäkringskassan, arbetsförmedlingen, 
behandlingshem och KRIS. Få hade kontakt med sjukvården, KrAmi och annat. Annat i 
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detta fall var att kontakter tas utifrån de behov som finns och kan vara en eller flera av 
de ovanstående alternativen.  
 
På samma fråga till anstalt angav respondenterna med den intagne, frivården, 
socialtjänsten, familjehem, KRIS, annat som i detta fall var IBUS, individuellt 
behovsstyrt uthålligt stöd.   
 
 
 

0

1

2

3

4

5

6

7

Int
ag

ne
Ans

tal
ten

Soc
ial

tjä
ns

ten

Fö
rsä

kri
ng

sk
as

sa
n

Sjuk
vå

rd
en

Arbe
tsf

ör
med

lin
ge

n
KrA

mi
Ann

an

Utformning av verkställighetsplanen involverar

Figur 2. Diagram som visar vilka frivården utformar verkställighetsplanen med. Fler alternativ kunde 
väljas (n=7). 

 
Samtliga frivårdsrespondenter (figur 2 ovan) utformar verkställighetsplanen 
tillsammans med den intagne och med anstalt, ungefär hälften angav socialtjänsten. Få 
hade kontakt med försäkringskassan,  sjukvården, arbetsförmedlingen, KrAmi och 
annat. Annat i detta fall har respondenten inte definierat. 
 
På samma fråga till anstalt angav en respondent att de utformar verkställighetsplanen 
med den intagne och den andra svarade att detta inte tillhörde dennes arbetsuppgifter. 
 

12 



 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ind
ivi

dfa
kto

rer

Res
urs

er

Pers
on

al Tid

Eko
no

mi

Ann
at

Verkställighetsplanens utformning påverkas av

Figur 3. Diagram som visar vilka faktorer som påverkar utformningen av verkställighetsplanen. Fler 
alternativ kunde väljas ( n=9).  

Samtliga frivårdsrespondenter angav att det är de individuella faktorerna som påverkar 
utformningen av verkställighetsplanen. Ungefär hälften angav resurser och personal. Få 
ansåg tid och annat. Annat i detta fall var externa samarbetspartners, som till exempel 
socialtjänsten påverkar möjligheten till vårdvistelse under anstaltstiden alternativt 
behandling efter villkorlig frigivning.  

På samma fråga till anstalt, ansåg båda respondenterna individuella faktorer, en ansåg 
personal, ekonomi och tid. På frågan om när anstalt påbörjar arbetet med utslussning för 
den intagne var det en respondent som angav att arbetet påbörjades ett år innan 
frigivningen. Respondent nummer två svarade inte på frågan.  
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Samarbete 
I diagrammet nedan, (figur 4) visas spridningen av svaren på frågan om samarbete 
mellan både anstalt och myndigheter/verksamheter. Man kan se att de respondenter som 
svarat att samarbetet fungerar bra med anstalt också tenderar att svara bra på frågan om 
samarbetet med andra myndigheter och verksamheter. 
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Figur 4. Punktdiagram som visar hur frivården upplever samarbetet med anstalt, myndigheter och 
verksamheter.    
 

En anstaltsrespondent ansåg att samarbetet med frivården fungerade bra. Båda 
anstaltsrespondenterna angav att samarbetet med andra myndigheter och verksamheter 
fungerade mindre bra. 

ROS 
På frågan om vilka möjligheter till behandling som finns för före detta 
sexualbrottsdömda efter avslutad strafftid svarade åtta av nio frivårdsrespondenter. Om 
klienten inte har gått ROS på anstalt, kan klienten genomgå ROS inom frivården. Även 
möjlighet till uppföljning inom ROS finns. Insatserna som ges ska utgå ifrån klientens 
behov. Frivården kan även i en del fall bistå med remiss till öppen psykiatri eller 
liknande. En av respondenterna upplyste om ett projekt, FAS, som är ett samarbete 
mellan landsting och kriminalvård och en annan respondent om ett kris-centrum för 
män. Det finns möjlighet genom vårdvistelse att söka vård i slutet av fängelsestraffet 
samt en tid efter villkorlig frigivning även samtalskontakt kan ges. En respondent angav 
att det inte fanns speciella resurser för sexuelltdömda inom öppen psykiatrin eller inom 
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kommunen. En av anstaltsrespondenterna angav att frivården i vissa regioner har 
handläggare som är utbildade på ROS-programmet. Samma respondent uppgav att man 
även har viss kontakt med sexualmedicinskt centrum där intagna kan få hjälp efter 
verkställigheten. Den andra respondenten svarade ”vet ej” på frågan.  

Anstaltsrespondenterna angav flera resurser utöver ROS för den intagne; Våga Välja, 
Enhanced Thinking Skills (ETS), Integrated Domestic Abuse Programme (IDAP), 
Beteende, Samtal, Förändring (BSF), Aggression Replacement Training (ART), 
Brottsbrytet, individualterapi, kontaktmannasamtal, daglig verksamhet och lärcenter.  

Fem av frivårdsrespondenterna uppgav att det fanns möjligheter att delta i ROS som en 
eftervårdsinsats. Fyra frivårdsrespondenter svarade att det inte hade uppdrag att bedriva 
ROS antingen på grund utav resurser och/eller att klientunderlaget var för litet (n=9, 
bortfall 4). Utav de respondenter inom frivården som använder ROS var det en som 
kunde uppge vilka effekter programmet har på klienten. Respondenten beskrev att de 
förstår sina beteenden och de får insikt i att de kan påverka sina tankar och därför sitt 
beteende. Det ger dem hopp, ibland förtvivlan då de inser att de själva har ansvar för sin 
handling. Alla ska ha en personlig behandlingsplan med bra strategier som de kan följa 
för att känna sig trygga och säkra. Från anstalt angav en respondent att det är väldigt 
individuellt, men medvetandet om de egna riskfaktorerna ökar för de flesta. Ofta väcks 
ett intresse för det egna jaget och den egna utvecklingen. Förståelsen för vad 
offret/offren genomlidit ökar i de flesta fall och kontakten med individens eget känsloliv 
ökar också för de flesta. Den andra respondenten från anstalt svarade att det är 
individuellt. Medvetenheten hos den intagne ökar samt att finna strategier för att hantera 
riskfaktorer.  

Ingen av frivårdsenheterna (n=5, bortfall1) hade bedrivit ROS längre än två år. 
Erfarenheterna med att arbeta med ROS (n=5, bortfall 2) varierade från mindre än ett år 
till fyra år.  Hur länge anstalten har arbetat med ROS och hur länge respondenten hade 
arbetat med ROS svarade en respondent att anstalten hade arbetat med ROS 1 till 2 år, 
den andra svarade 7 år eller mer. Hur länge respondenten hade arbetat med ROS 
svarade ena 1-2 år och den andra 3-4 år. 

Sammanfattning av resultat 
Resultatet i studien visar att det är olika faktorer som påverkar när frivården tar kontakt 
med den intagne. Dessa faktorer kan bero på hur lång strafftiden är. Många 
respondenter anser att man bör försöka ta kontakt så tidigt som möjligt med den intagne. 
Kontakt med andra myndigheter och verksamheter varierar beroende på de behov som 
finns hos den intagne. Frivården ansåg att kontakten med anstalten fungerade bättre än 
vad den gjorde med andra myndigheter och verksamheter. Man kan se att de 
respondenter som svarat att samarbetet fungerar bra med anstalt också tenderar att svara 
bra på frågan om samarbetet med andra myndigheter och verksamheter. Anstalt ansåg 
att samarbetet med andra myndigheter och verksamheter fungerade mindre bra. Det 
enda svaret vi fick från anstalt på frågan om hur samarbetet med frivården fungerade 
ansåg anstalt att det var bra. Anstalt utformar verkställighetsplanen med den intagne och 
faktorerna som påverkar utformningen av verkställighetsplanen är bland annat 
individuella faktorer, ekonomi, personal och tid. Frivården utformar 
verkställighetsplanen bland annat med anstalt, den intagne och socialtjänsten. 
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Faktorerna som påverkar utformningen av verkställighetsplanen är individuella faktorer, 
resurser och personal.    

Vilken frivårdsenhet den före detta sexualbrottsdömde kommer till efter avtjänat straff 
spelar roll för dennes eftervård. Om klienten inte har genomgått ROS-programmet inom 
anstalt kan vissa frivårdsenheter erbjuda ROS. Vissa frivårdsenheter kan även erbjuda 
klienter som har genomgått ROS på anstalt att gå uppföljningsprogrammet ROS inom 
frivården. Alla frivårdsenheter kan inte erbjuda ROS på grund utav resurser och/eller för 
litet klientunderlag.  Vissa frivårdsenheter kan utöver ROS-programmet remittera till 
öpppen psykiatrin eller liknande. Samtalskontakt kan ges inom frivård. Alla insatser 
som görs beror självklart på vad klienten har för behov och utefter det ska insater göras. 
Inne på anstalt kan den intagne genomgå flera olika behandlingsprogram utöver ROS, 
till exempel Våga välja och ART. Alla insater som utförs inne på anstalt beror enligt 
respondenterna på den intagnes behov.    

DISKUSSION 
I denna del kommer studiens undersökningsmetoder och resultat diskuteras genom att 
koppla till vår bakgrund och vår undersökning. Diskussionen kommer att föras så att 
syfte och frågeställningar belyses. I resultatdiskussionen kommer de viktigaste 
resultaten att lyftas och diskuteras. Samarbetet mellan frivård och anstalt fungerar bättre 
än med andra myndigheter och verksamheter. Före detta sexualbrottsdömda blir inte 
lämnade vind för våg. Anstalter och frivårdenheter arbetar aktivt för denna målgrupp. 

Syftet med denna studie var att utforska vilka insatser det finns för sexualbrottsdömda 
efter avslutad anstaltsvistelse inom kriminalvården. Ytterligare att få inblick i frivårdens 
arbete med före detta sexualbrottsdömda. Syftet med studien är inte helt uppfyllt, då 
hänsyn måste tas till vår låga svarsfrekvens. Resultatet hade sett annorlunda ut om fler 
respondenter hade svarat, då vi hade kunnat dra mer slutsatser om hur det generellt ser 
ut i landet.  

Metoddiskussion 
I metodavsnittet redovisades hur undersökningen genomförts. I detta avsnitt kommer 
styrkor och svagheter med det tillvägagångssätt som valdes diskuteras. Det är viktigt att 
öppet redogöra för studiens styrkor och svagheter för att öka läsarens möjligheter att 
bedöma studiens tillförlitlighet.  
 
För att belysa vilka insatser det finns för sexualbrottsdömda efter avslutad 
anstaltsvistelse inom kriminalvården och få en inblick i frivårdens arbete med 
sexualbrottsdömda gjordes en enkätundersökning. För att minska bortfallet skickades en 
förfrågan om medverkan i enkätundersökningen ut till samtliga 33 frivårdsenheter, i 
förfrågan bifogades informationsbrev och missivbrev för att respondenterna ska få 
vetskap om att studien är seriös. Utav de 33 frivårdsenheter svarade 15 personer att de 
ville vara med och delta i studien. E-postadresserna till anstalt fick vi tag på genom att 
ringa till anstalternas centralvakt, där centralvakten gav oss e-postadresser till 
programansvariga för ROS. 15 enkäter skickades ut till frivård och sju enkäter till 
anstalt, sammanlagt 22 enkäter. Bortfallet var stort redan innan enkäten skickades ut. 
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För att minska det redan stora bortfallet bifogade vi ytterligare informationsbrev och 
missivbrev när enkäten skickades ut till respondenterna.  
 
Påminnelse skickades ut efter några dagar, på grund av att det endast hade kommit in ett 
fåtal svar. Några respondenter mailade oss och informerade att de inte kunde öppna 
enkäten. Vi gick in i enkäten och förstod inte problemet, det var ändå respondenter som 
hade kunnat öppna och besvara enkäten. Enkäterna skickades då till oss själva för att se 
om vi kunde öppna dem, vilket vi kunde. Kontakt togs då med vår handledare som 
vidare fick ta hjälp av IT ansvarig på programmet som inte heller förstod problemet. 
Enkäterna skickades ut ytterligare en gång, på grund av att det inte fanns något fel i 
enkäten. Ett mail kom från en av respondenterna, där respondenten informerade om att 
kriminalvårdens datasäkerhetssystem gjorde att de inte kunde öppna enkäten. För att 
inte få ett totalt bortfall gjordes enkäterna om till publikenkät. Enkäterna skickades ut på 
nytt till respondenterna, där tydliga instruktioner fanns för hur man kom fram till 
enkäten för att kunna besvara den. Ytterligare mail kom till oss där respondenter 
informerade än en gång att de inte kom åt enkäten och att de avslutade sin medverkan i 
studien. Vilket vi var helt införstådda med efter allt strul. För att inte tappa fler 
respondenter skickades två påminnelser ut med några dagars mellanrum. Det uppkom 
ytterligare ett problem när den sista påminnelsen gick ut, vi råkade länka fel till en 
respondent från anstalt, respondenten fick istället för anstaltenkäten frivårdsenkäten. 
Problemet upptäcktes när respondenten redan hade hunnit svarat på enkäten. Det som 
var bäst för oss var att självmant göra ett bortfall utav respondentens svar, på grund av 
att svaren inte gick att föra över till anstaltsenkäten.   
 
Om en kvalitativ metod istället hade valts hade resultatet säkert blivit annorlunda. Med 
en kvalitativ studie hade respondenterna blivit färre men det hade antagligen gett oss en 
djupare kunskap. Nu i efterhand anser vi fortfarande att enkäter var det instrument som 
lämpade sig bäst, i förhållande till studiens syfte. Om vetskap hade funnits om 
kriminalvårdens datasäkerhetssystem hade studiens tillvägagångssätt sett annorlunda ut. 
Eftersom respondenterna var väldigt få hade telefonintervjuer med dessa kunnat göras. 
Bortfallet hade antagligen inte blivit lika stort som det har blivit nu. Det är två från 
anstalt och nio från frivård som har besvarat enkäten. Eftersom bortfallet är så stort kan 
inga generaliseringar göras. Om enkäten skulle göras om, hade vi kunnat tänka på att 
kriminalvården är en stor statlig myndighet som kräver ett stort säkerhetssystem.  
Kontakt hade kunnats ta med datasäkerhetsansvarig och informerat om enkäterna och 
frågat på vilket sätt som hade lämpat sig bäst för att skicka ut dessa. 
 
Nu i efterhand kan vi se att vi har glömt att fråga i enkäterna om klientens nätverk, som 
har en stor betydelse för ett bra eftervårdsarbete. Vi kan även se att frågorna om 
verkställighetsplanen kan ha missuppfattats, då vår avsikt med frågan var att 
verkställighetsplanen var något som påbörjades på anstalt som sen följde med in i 
frivården. På frågorna om vilka faktorer som påverkar utformningen av 
verkställighetsplanen kan vi nu i efterhand se att frågan var felaktigt ställd. Både 
resurser, personal och tid har med ekonomi att göra, nu i efterhand ser vi att frågan 
skulle formuleras annorlunda. Respondenterna kanske hade ett annat sätt att tänka än 
vad vi hade när frågan skrevs. Under studiens gång har vårt sätt att tänka förändrats, där 
vi kommit fram till att alla tre faktorerna är beroende av ekonomi, för oss påverkas 
resurser, personal och tid av ekonomi.  
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I sökandet efter ny forskning i detta ämne har vi inte hittat någon specifik forskning om 
eftervård för sexuellt dömda. Vi har sökt både internationell- och nationell forskning, 
men har tyvärr ej funnit någon relevant forskning. Mail har skickats ut till två 
framstående forskare inom området. Dessa forskare har tvyärr inte svarat på våra mail. 
Tanken var att få hjälp med att bli hänvisade till ny forskning.  

Resultatdiskussion 
I detta avsnitt redogörs resultatet för vår undersökning. Diskussionen kommer att föras 
runt resultatet vi fått i förhållande till bakgrunden samt vad vi själva har för synpunkter 
inom de olika områdena. På grund av det stora bortfallet kan resultatet inte generaliseras 
till populationen.  

Verkställighetsplanen 

Vi är lite osäkra på vad respondenterna egentligen menar med en verkställighetsplan. 
För oss är en verkställighetsplan något som påbörjas inne på anstalt och som sedan 
följer med in till frivården.  Enligt forskning sägs det att verkställighetsplanens syfte är 
att kartlägga risker, behov och andra faktorer som kan bidra med att minska risken för 
återfall. Verkställighetsplanen ska även innehålla och tillgodose den intagnes 
individuella faktorer (Kriminalvårdskommittén, 2005). Forskningen påvisar vidare att 
det är frivården som ska samordna verkställighetsplanen från rättegång till dess att 
påföljden är klar. Detta för att få ett enhetligt förhållningssätt och att alla inblandade ska 
följa samma plan och att den intagne ska få slippa göra samma procedur flera gånger 
(Ingemansson, 2007).  

Alla respondenter både frivård och anstalt ansåg att det som är viktigast när man 
utformar verkställighetsplanen är de individuella faktorerna. Vi anser att detta är väldigt 
självklart att man ska utgå från individuella faktorer och att man själv är med och 
planerar. Ser man inte till vad personen behöver är det svårt att få till en långsiktig och 
hållbar verkställighetsplan. Resultatet har visat att alla respondenter tycker att det är 
viktigt att se till individuella faktorer. Det som är intressant är att alla respondenter inte 
har angett att den intagne är med och planerar utformningen av verkställighetsplanen. 
Vi ställer oss frågan: kan man utforma en bra verkställighetsplan om personen själv inte 
är med och få bestämma, hur tillgodoses de individuella faktorerna då? Det kan även 
vara självklart för respondenterna att den intagne/klienten är med och utformar 
verkställighetsplanen. Vidare visar resultatet att en av respondenterna angav ekonomi 
som en faktor som påverkar utformningen. För oss påverkas resurser, personal och tid 
av ekonomi, alla tre faktorer hör samman med ekonomi. Det är ändå resurserna och så 
vidare som kostar pengar, vi har svårt att se att ekonomin inte har betydelse för 
utformningen av verkställighetsplanen.  

Samverkan 

Det var sex respondenter som svarade att de hade kontakt med andra myndigheter och 
verkssamheter och tre som svarade att de inte hade det. En utav de tre som svarade att 
de inte hade kontakt med andra myndigheter eller verksamheter svarade ändå att den 
hade kontakt med anstalt, där det kan ha skett en missuppfattning av frågan. Positivt är 
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att så pass många har kontakt med den intagne, anstalt och socialtjänst när frivården 
planerar eftervården. Det som vi anser ger bäst resultat efter ett avtjänat straff är när den 
intagne är med och utformar sin eftervård efter hans förutsättningar. Man ska inte 
komma ut till en oordnad livssituation. Risken ökar att man begår nya brott. Vi anser i 
enighet med forskningen att förberedelserna ska ske i samverkan mellan den intagne, 
anhöriga, kontaktperson samt myndigheter, så som frivården och socialtjänsten. 
Samarbetet mellan anstalt och frivården är mycket viktigt för att få tillstånd den bästa 
övergången mellan anstalt och frihet (Brottsförebyggande rådet, 2000; Ekbom m.fl., 
2006 & Kriminalvården, årtal saknas). 

Det som resultatet har påvisat är att samarbetet mellan anstalt och frivård fungerar bättre 
än vad det gör med andra myndigheter och verksamheter. Möjligen beror detta på att de 
är inom samma myndighetsramar. Det som vi vidare ser är intressant utav resultatet är 
att det är fler som har kontakt med myndigheter än med verksamheter, vilket kanske kan 
bero på att det är den intagnes intresse som får styra vilka verksamheter och frivilliga 
organisationer som man tar kontakter med. Det som väcker tankar hos oss är om de inte 
är integrerat i utformningen i eftervården. På vilket sett skapar det konsekvenser för den 
intagne?   

ROS 
Det finns möjligheter att gå behandlingsprogrammet ROS inom frivården för personer 
som döms till frivårdspåföljd och dels som uppföljning efter avtjänat fängelsestraff. I 
första hand ska behandlingen bedrivas i grupp, om det inte går kan den ske individuellt. 
Går personen ROS som en uppföljning efter avtjänat straff, inriktas behandlingen mer 
på förstärkning av de insikter som klienten fått (Kriminalvården, 2009).  
 
Det resultat vi har fått fram tyder på att det har betydelse till vilken frivårdsenhet den 
före detta sexualbrottslingen kommer till efter avtjänat straff för personens eftervård. Vi 
anser att det är mindre bra att det ska ha betydelse för vilken frivårdenhet den före detta 
sexualbrottsdömde hamnar efter avtjänat straff, för att få den bästa eftervården. 
Resultatet visar att om klienten inte har genomgått ROS-programmet inom anstalt kan 
bara vissa frivårdsenheter erbjuda ROS. Resultatet visar vidare att alla frivårdsenheter 
inte kan erbjuda ROS på grund utav resurser och/eller för litet klientunderlag. Det är 
bara vissa frivårdenheter som kan erbjuda klienter som har genomgått ROS på anstalt 
att gå uppföljningsprogrammet ROS inom frivården. Det som är bra som vi vill lyfta 
fram är att de frivårdsenheter som inte kan bedriva ROS kan ofta ändå erbjuda klienten 
andra alternativ, som till exempel samtalskontakt och remiss till psykiatrin. Alla insatser 
som görs beror självklart på vad klienten har för behov och utefter det ska insatser 
göras. Vi hänvisar till frivårdens mål som blir uppnådda när frivården har möjlighet att 
erbjuda andra resurser utöver ROS-programmet. Frivårdens mål är att genom tillsyn och 
förmedling av stöd och hjälp verka för att den dömde inte återfaller i brott och för att 
hans anpassning i samhället, samt utveckla positiva attityder till sig själv och samhället. 
Klienten ska få förståelse över sitt brott samt för de som har blivit drabbade av brottet 
(Ekbom m.fl., (2006); Thylefors & Persson, årtal saknas). Inne på anstalt kan den 
intagne genomgå flera olika behandlingsprogram utöver ROS, till exempel Våga välja 
och ART. Alla insatser som görs inne på anstalt beror på den intagnes behov. Det är ett 
så stort bortfall i studien så det är inte möjligt för oss att säga generellt att så här är det 
över hela landet.  
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Eriksson (1997) anser att ett av de stora problemen med behandlingen av 
sexualbrottsdömda är att det närmast helt saknar eftervård. Vi håller inte med vad 
Erikson (1997) hävdar, nämligen att det närmast helt saknas eftervård för den 
sexualbrottsdömda med tanke på att hans studie gjordes 1997 och vad vi har fått fram 
från vårt resultat.  Kriminalvården har utvecklat sitt arbete med sexualbrottsdömda, 
ROS har funnit inom kriminalvårdens regi sedan 2002, enligt Brottförebyggande rådet 
(2008) saknas dock uppföljningar och utvärderingar av de metoder som används för 
sexualbrottsdömda.  Hur vet vi att behandlingen har hjälpt när det saknas uppföljningar 
och utvärderingar? Vi anser att det borde ligga mer i kriminalvårdens intresse av att 
göra utvärderingar och uppföljningar. Resultatet i studien har givit oss att de upplevda 
effekterna utav ROS är väldigt individuella. Effekterna kan vara att de 
sexualbrottsdömda får förståelse för sina egna beteenden, insikt i att de kan påverka sina 
tankar och därför beteende och detta ger dem hopp. Förtvivlan kan uppkomma då de 
inser att de själva har ansvar för sin handling.  En medvetenhet om de egna 
riskfaktorerna ökar för de flesta, ofta väcks ett intresse för det egna jaget och den egna 
utvecklingen. Vi ser detta som positivt att både programansvariga på anstalt och 
ansvariga på frivård har sett förändringar under arbetets gång med ROS.  

För att få till den bästa eftervården måste det verkligen ske en samverkan mellan de 
olika aktörerna. I början när vi började skriva hade vi den förkunskapen att det inte 
gjordes någonting för denna grupp. Vi är positivt överraskade över det resultat som vi 
har fått fram, att det finns potential och möjligheter till att utveckla eftervården för före 
detta sexualbrottsdömda.  

Slutsatser  
På grund av det stora bortfallet så kan vi inte göra några generella slutsatser av resultatet 
från studien. Det går inte heller att göra några tillämpningar av resultatet i praktiken. 
Det som är viktigt att tänka på i förändringsarbetet är att se och att individens behov får 
vara i centrum. Vi är övertygande om att anstalterna och frivårdsenheterna runt om i 
landet gör ett bra jobb för sina klienter. Dock skulle vi önska att det utfördes fler 
utvärderingar av de tillämpningar som de inom kriminalvården använder. En slutsats 
som vi ändå kan dra är att samarbetet fungerar bättre mellan anstalt och frivård än vad 
det gör med andra myndigheter och verksamheter. En annan slutsats som vi kan ta är att 
före detta sexualbrottslingar inte blir lämnade vind för våg. Anstalter och frivårdenheter 
arbetar aktivt för denna målgrupp. Det finns anstalter och frivårdsenheter som bedriver 
ROS och de andra frivårdsenheterna kan erbjuda andra resurser för målgruppen.  

Ur ett behandlingspedagogiskt synsätt är det väldigt viktigt att se människan bakom 
brottet. Vi fördömer deras handling, men vi får inte fördöma människan bakom brottet. 
Vi måste tro på att människan kan förändras. Det skulle vara intressant att fördjupa sig 
vidare i vilka effekter på sexualbrottslingar behandlingsprogrammet ROS har, samt hur 
vi som behandlingspedagoger kan bidra till att upprätta en god behandling för 
sexualbrottslingar. Ett vidare ämne att forska kring är hur behandlingen inom psykiatrin 
ser ut samt om behandlingsresultaten ser bättre ut inom psykiatrin eller inom 
kriminalvården.   
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Bilaga I 

Informationsbrev 
Hej!  

Vi är två studenter som läser inom programmet ”Pedagogik med inriktning mot 
ungdoms- och missbruksvård” 180 p, vid Växjö universitet. 

Vi kontaktar er med anledning av den C-uppsats vi planerar att skriva. Vårt intresse är 
att belysa vad som händer med sexualförövare efter tiden på anstalt. Samt att få inblick i 
frivårdens arbete med före detta sexualförövare. Vi kommer därför att vända oss till 
yrkesverksamma som använder behandlingsprogrammet relations- och 
samlevnadsprogrammet inom anstalt samt handläggare inom frivården.   

När det gäller detta anser vi att er kunskap/ erfarenhet skulle vara mycket intressant att 
få ta del av. För att få ta del av er kunskap följer här en enkät. Vi hoppas att ni kommer 
ta er tid att svara på enkäten, då era svar är av stor vikt för vår C-uppsats. Enkätsvaren 
kommer att bearbetas och användas i vår C-uppsats.   

I vårt uppsatsarbete har vi handledning av en lärare med stor erfarenhet av uppsatsarbete 
och som har magisterexamen. Examinatorerna har doktorsexamen. Detta kan ses som en 
kvalitetsgaranti, både vad det gäller uppsatsens innehåll och etiska aspekter. 
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Bilaga III 

Missiv till deltagare i studien ”eftervård för 
sexuellt dömda” 

 

Inom all samhällsvetenskaplig forskning finns det etiska riktlinjer. De vi använder oss 
av är de som presenterats av Vetenskapsrådet.  För att göra allt vi kan för att ditt 
deltagande i vår studie ska vara etiskt riktigt vill vi visa dig dessa riktlinjer och hur vi 
ser på dem. 

Informationskravet – innebär att du som deltagare ska vara fullt införstådd med 
studiens syfte och tekniken för datainsamling. Det innebär också att du ska veta vilka vi 
är, vilken utbildning vi tillhör och var du kan nå oss. Dessutom innebär det att du ska 
veta att ditt deltagande är helt frivilligt. 

Samtyckeskravet – innebär att allt ditt deltagande bygger på ditt samtycke.  

Konfidentialitetskravet – innebär att ingen, förutom vi, kommer att kunna förstå att 
det är just du som deltagit i studien och delgett oss dina erfarenheter. 

Nyttjandekravet – innebär att du ska vara helt införstådd i vad studien/uppsatsen 
kommer att användas till.  Du kan få ett exemplar av uppsatsen om du vill, i sådant fall 
får du maila oss, eller kan du få tag på uppsatsen på DIVA. Ni kan få tag på uppsatsen 
på DIVA i början av maj.   

Vi hoppas att du med detta känner dig lugn och är motiverad att delta i vår studie. För 
oss är det särskilt viktigt att du vill dela med dig av dina erfarenheter till oss - då det är 
just dem vi intresserar oss för. 
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Hej!

Tack för att du tar dig tid för att svara på vår enkät, när du svarar på enkäten vill vi att du tänker på hur ditt arbete
med sexualbrottsdömda ser ut. Det är den gruppen vi är intresserade av.

Du kan vara trygg med att denna enkätundersökning är anonym, vi kommer inte se ifrån vilken anstalt eller
frivårdskontor svaren kommer ifrån.

Tack på förhand Elin och Madelene

Elin Erelt eerpu06@fc.vxu.se

Madelene Hildemar mhipu06@fc.vxu.se

 
 

 

  

1  Vad har du för arbetstitel?

 
Kriminalvårdschef

Kriminalvårdsinspektör

Kriminalvårdare

Om annat, specificera 
 

 

  

2  Vad har du för utbildning?

 

Socionom

Beteendevetare

Behandlingsassistent

Psykolog

Samhällsvetenskaplig examen

Juridisk examen

Om annat, specificera 
 

 

  

3  När påbörjas arbetet med utslussningen
för den intagne?  

Om annat, specificera 
 

 

  

4  Har du haft kontakt med andra
myndigheter/verksamheter för att planera
den intagnes eftervård?

 
Ja

Nej
 

Preview survey http://asp.artologik.net/iped%5Fstud/QR/cgi-bin/QR_Preview_survey....

1 av 3 2009-03-16 15:38



 

  

5  Vilka myndigheter/verksamheter har du
haft kontakt med för att planera den
intagnes eftervård? (Du kan välja flera
alternativ)

 

Frivården

Den intagne

KRIS

Behandlingshem

Familjehem

Socialtjänsten

KrAmi

Försäkringskassan

Sjukvård

Arbetsförmedlingen

Om annat, specificera 
 

 

  

6  Hur upplever du att samarbetet med
frivården har fungerat?  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 
 

 

  

7  Hur upplever du att samarbetet med andra
myndigheter/verksamheter har fungerat?
(1 är mycket dåligt och 10 är mycket bra)

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

 

 

  

8  Med vilka utformar ni
verkställighetsplanen? (Du kan välja flera
alternativ)

 

Frivård

Den intagne

Socialtjänsten

KrAmi

Försäkringskassan

Sjukvård

Arbetsförmedlingen

Om annat, specificera 
 

 

  

9  Vilka faktorer påverkar utformningen av
verkställighetsplanen? (Du kan välja fler
alternativ)

 

Resurser

Personal

Ekonomi

Den intagnes Individuella faktorer

Tid

Om annat, specificera 
 

 

  

10  Finns det insatser som den intagne måste
genomgå?  Ja

Nej

Om ja, specificera 
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11  Vad finns det för resurser utöver ROS för
den intagne?

 

 

 

  

12  Vad finns det för möjligheter till behandling
för före detta sexualbrottsdömda efter
avslutad strafftid?  

 

 

  

13  Vad har ROS för effekter på den intagne?

 

 

 
  

14  Hur länge har anstalten arbetat med ROS?  
 

 
  

15  Hur länge har du arbetat med ROS?  
 

 

  

  Tack!
 Tack för din medverkan!

 
 

Sida:  1  
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Hej!

Tack för att du tar dig tid för att svara på vår enkät, när du svarar på enkäten vill vi att du tänker på hur ditt arbete
med före detta sexualbrottsdömda ser ut. Det är den gruppen vi är intresserade av.

Du kan vara trygg med att denna enkätundersökning är anonym, vi kommer inte se ifrån vilken anstalt eller
frivårdskontor svaren kommer ifrån.

Tack på förhand Elin och Madelene

Elin Erelt eerpu06@fc.vxu.se

Madelene Hildemar mhipu06@fc.vxu.se

 
 

 

  

1  Vad har du för arbetstitel?
 Kriminalvårdschef

Frivårdsinspektör

Om annat, specificera 
 

 

  

2  Vad har du för utbildning?

 

Socionom

Beteendevetare

Behandlingsassistent

Psykolog

Samhällsvetenskaplig examen

Juridisk examen

Om annat, specificera 
 

 

  

3  Träffar du den intagne innan frigivningen?
 Ja

Nej
 

 

  

4  När börjar ni att ta kontakt med den
intagne?  

Om annat, specificera 
 

 
  

5  Hur många gånger träffar du den intagne
innan frigivningen?  
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6  Hur ser kontakten ut mellan dig och den
intagne? (Du kan välja fler alternativ)

 
Besök

Telefon

Mail

Om annat, specificera 
 

 

  

7  Har du haft kontakt med andra
myndigheter/verksamheter för att planera
den intagnes eftervård?

 
Ja

Nej
 

 

  

8  Vilka myndigheter/verksamheter har du
haft kontakt med för att planera den
intagnes eftervård? (Du kan välja flera
alternativ)

 

Anstalt

Den intagne

KRIS

Behandlingshem

Familjehem

Socialtjänsten

KrAmi

Försäkringskassan

Sjukvård

Arbetsförmedlingen

Om annat, specificera 
 

 

  

9  Hur upplever du att samarbetet med
anstalten har fungerat? (1 är mycket dåligt
och 10 är mycket bra)

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

 

 

  

10  Hur upplever du att samarbetet med andra
myndigheter/verksamheter har fungerat?
(1 är mycket dåligt och 10 är mycket bra)

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

 

 

  

11  Med vilka utformar ni
verkställighetsplanen? (Du kan välja fler
alternativ)

 

Anstalt

Den intagne

Socialtjänsten

KrAmi

Försäkringskassan

Sjukvård

Arbetsförmedlingen

Om annat, specificera 
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12  Vilka faktorer påverkar utformningen av
verkställighetsplanen? (Du kan välja fler
alternativ)

 

Resurser

Personal

Ekonomi

Klientens Individuella faktorer

Tid

Om annat, specificera 
 

 

  

13  Vad finns det för möjligheter till behandling
för före detta sexualbrottsdömda efter
avslutad strafftid?  

 

 

  

14  Finns det insatser som före detta
sexualbrottsdömda måste genomgå?  Ja

Nej

Om ja, specificera 
 

 

  

15  Finns det möjlighet för klienten att delta i
behandlingsprogrammet ROS som en
eftervårdsinsats?

 
Ja

Nej
 

 

  

16  Om ni inom frivården använder ROS, vilka
effekter har programmet på klienten?

 

 

 
  

17  Hur länge har er enhet arbetat med ROS?  
 

 
  

18  Hur länge har du arbetat med ROS?  
 

 

  

  Tack!
 Tack för din medverkan!

 
 

Sida:  1  
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